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LEI ORDINÁRIA Nº 1.965, DE 28 DE JUNHO DE 2019.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 28 de Junho de 2019; 130ª da
República.

                           ________________________

                                        Prefeito

Cria reserva da cota de 20% (vinte por cento) de stands ou
barracas de exposição de produtos artesanais para artesãos
inscritos na SEMAS – Secretaria Municipal de Assistência
Social de Parnamirim/RN, em feiras de artesanato, bazares e
eventos análogos, condicionado, no caso, a existência de
incentivo material e, ou, financeiro do Município de
Parnamirim/RN para realização do evento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por lei; FAZ SABER que o Poder
Legislativo aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam obrigadas as pessoas jurídicas e físicas promotoras de feiras
de artesanato, bazares, brechós e eventos análogos, na circunscrição do
Município de Parnamirim/RN, a reservar o percentual de 20% (vinte por
cento) de stands ou barracas de exposição de produtos artesanais para
artesãos inscritos na SEMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social
de Parnamirim/RN, nos casos em que o evento contar com incentivo
material e, ou, financeiro por parte do Município de Parnamirim/RN.

§1º. Para efeitos de efetivação desta lei, estão isentos do pagamento de
taxa de locação, arrendamento, licenciamento ou permissão para o
artesão que fizer uso da reserva legal prevista no caput deste artigo,
independente da natureza privada ou pública do evento.

§2º. É vedado, ainda, a exigência de pagamento de comissão pelos
artesãos favorecidos com a presente lei pelos organizadores do evento ou
aqueles lhes fizerem às vezes.

§3º. Entende-se por auxílio material a ajuda do Município de
Parnamirim/RN com a simples permissão ou autorização de uso de bem
público móvel ou imóvel para a realização do evento.

§4º. É vedada qualquer espécie de discriminação ou segregação para com
os beneficiários desta lei, ficando obrigada a organização do evento a
distribuir os stands, boxes ou barracas, no percentual previsto no caput,
de forma heterogênea na feira de artesanato, de maneira que todos os
participantes tenham equivalente visibilidade.

Art. 2º. O cadastro de que trata o caput do art. 1º deverá ser realizado
perante a SEMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social de
Parnamirim/RN, a qual irá definir os critérios para a seleção e ocupação da
reserva que trata a presente lei.

Parágrafo Único. Os critérios de seleção e ocupação da reserva
legal de que trata o artigo 1º, deverão ser formulados pelo Poder
Executivo Municipal dentro do prazo de até 01 (um) ano, a contar
da data de publicação da presente lei.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se
eventuais disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 28 de junho de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito de Parnamirim
 
 


